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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 03. 2023 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 03. 2023 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/06/03/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 16. 03. 2023. 

 

Usnesení R2/06/03/23 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení 

z minulého zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 17 000 Kč pro Charitu Otrokovice. Dotace je účelově 

určena: Azylové domy – pro muže a ženy bez přístřeší 11 800 Kč a Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi-terénní 5 200 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/006 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 17 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R4/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 10 000 Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. 

Dotace je účelově určena na opravy a udržování, drobný dlouhodobý majetek a na základní činnosti pro 

uživatele CHB Boršice. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/007 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R5/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek 

Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 8 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

- na nákup vakcín k vakcinaci poštovních holubů proti paramixoviroze a herpesviroze Pharmavac 

Columbi 2, na pořízení elektronických kroužků na závody holubů – Bricon 5000 – čipy, na opravu 

oplocení střediska – drátěné pletivo proti úniku holubů při košování – ve výši: 8 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

2023/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českomoravským 

svazem chovatelů poštovních holubů, místní spolek Tlumačov, z.s.. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy 04/2023 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s., IČ 46901094, Mánesova 510, 

763 62 Tlumačov 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R7/06/03/23 

➢ Rada obce schvaluje Nabídku/návrh na uzavření smlouvy o předání a převzetí odpadů na rok 2023 (papír 

a lepenka) předloženou společností Recovera Využití zdrojů a.s., divize JIHOVÝCHOD, Napajedelská 

1552, 765 02 Otrokovice, IČ: 25638955. 
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➢ Rada obce pověřuje starostu obce podpisem uvedené objednávky. 

 

 

Usnesení R8/06/03/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory – buňku č. 3 v objektu domu služeb 

v Tlumačově ul. nám. Komenského č.p. 799 za následujících podmínek: 

- účel pronájmu – sklad zboží a následný prodej oděvů a obuvi 

- doba pronájmu –  od 14. 4. 2023 na dobu určitou s možností prodloužení  

- cena nájmu –   279 Kč/měsíc + zálohy vodného. 

 

Usnesení R9/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Restaurování sochy Panny Marie v obci Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele paní Pavlu 

Hradilovou, bytem Zálešná VI/5797, 760 01 Zlín z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 145.000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD. 
 

Usnesení R10/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 12 500 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

- na pořízení pitného režimu a cukrovinek pro žáky ZŠ a MŠ v rámci jejich návštěvy na hasičské 

zbrojnici ve výši: 

500 Kč 

- na částečné pokrytí nákladů za připravované atrakce pro děti (skákací hrad, klaunské představení 

apod.) a pořízení pitného režimu, stravy, cukrovinek a cen do soutěží (dárkové balíčky) a 

upomínkových předmětů v rámci rozšíření členské základny na akci Den otevřených dveří na 

hasičské zbrojnici ve výši: 

10 000 Kč 

- na úhradu nákladů spojených s činností kroužku Mladý hasič – startovné na soutěžích, nákup 

občerstvení a sladkých odměn pro účastníky kroužku, nákup občerstvení a dárkových balíčků na 

oslavu ukončení roku, ve výši: 

2 000 Kč 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2023/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 12 500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R11/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí žádost o ukončení členství * nezveřejňovaný text * v JSDH obce 

Tlumačov a schvaluje ukončení jeho členství v JSDHO Tlumačov. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizovaný seznam členů JSDH obce Tlumačov s počtem členů 10. 

 

Usnesení R12/06/03/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje Směrnici o evidování a vyřizování škodních událostí a uplatňování 

odpovědnosti za škodu v předloženém znění.  

 

Usnesení R13/06/03/23 

Rada obce Tlumačov jmenuje tyto členy škodní komise: 

Mgr. Rajmund Huráň,   předseda komise  

Ing. Simona Hrtúsová,  tajemník komise 

Jan Holub,   člen komise  

Renáta Nelešovská,   člen komise 

Vránová Ladislava,  člen komise 

 

Usnesení R14/06/03/23 
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Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence základní školy 

Tlumačov ke dni 31. 3. 2023. 

 

 

Usnesení R15/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 sestavenou k 31. 12. 2022. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 2022 

ve výši 394 956,59 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R16/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988692 sestavenou k 31. 12. 2022. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 2022 

ve výši 24 094,56 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R17/06/03/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Zlínského kraje mezi obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským 

krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 

 

Usnesení R18/06/03/23 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s* nezveřejňovaný text * na byt č. 13 v Domě 

s pečovatelskou službou, ke dni 31. 3. 2023 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R19/06/03/23 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.13 pro * nezveřejňovaný text *, od 1. 4. 2023 na 

dobu určitou do 31. 12. 2023, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt 

č.13 v DPS. 

 

Usnesení R20/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Mysliveckému sdružení Hék Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer 

ve výši 40 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

- na opravu venkovních omítek na myslivně, nákup nového mrazáku, nákup krmiva pro zvěř – ve výši: 

40 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2023/PAM/003 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 40 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým 

sdružením Hék Tlumačov z.s.. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R21/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje panu Jiřímu Krčmovi, Masarykova 67, 763 62 Tlumačov neinvestiční 

finanční transfer ve výši 15 000 Kč na základě Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

- na turnaje ve stolním tenise, nájemné tělocvičny, propagační materiály, sportovní oděvy pro hráče, 

sportovní vybavení pro hru, poháry a odměny pro hráče – ve výši: 15 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2023/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a panem Jiřím 

Krčmou, Masarykova 67, 763 62 Tlumačov. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R22/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 4/2023 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Linka 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 



   

 

 

 

Zápis č. 6 ze zasedání Rady obce Tlumačov dne 16. 03. 2023  Strana 4  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

 

Usnesení R23/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o narovnání se společností Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 

682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o narovnání. 

 

Usnesení R24/06/03/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb 

elektronických komunikací pro služební mobilní telefony se společností O2 Czech Republic a.s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o poskytnutí slevy na některé položky ve 

vyúčtování služeb elektronických komunikací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
 


